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Mindenszentek hónapjában érdemes 

a szentekre úgy is gondolni, mint pát-

rónusokra. Olyanokra, akik oltalma-

zóink, szószólóink Istennél.

 zoros értelemben csak Istenre 
mondhatjuk, hogy szent, vagy-

is minden szempontból tökéletes. Tá-
gabb értelemben azonban szent mind-
az, ami Istenhez tartozik. A szentek 
azok a keresztények, akik életükben 
hősies fokban gyakorolták az erénye-
ket, és az Egyház a boldoggá vagy 
szentté avatásukkal elismerte, hogy 
már eljutottak az üdvösségre. Istennél 
vannak, így közbenjárnak értünk. Szó-
szólók Istennél különböző ügyeink-
ben, leginkább üdvösségünk ügyében.

Védőszentjeink azok a szentek, akik-
nek a nevét viseljük. A keresztségben, 
majd később a bérmálásban kaptuk 
vagy választottuk őket, így lettek oltal-
mazóink és példaképeink. A szerzete-
sek a rendbe való belépéskor is kap-
nak nevet, s vele együtt védőszentet. 

A név mindig a személy valamely 
fontos tulajdonságát jelzi. Amikor ne-
vet kap valaki, azzal együtt feladatot,
küldetést is kap. A keresztségben való-
jában Krisztusról nevezettek lettünk, 
krisztusiak, azaz keresztények. Min-
denekelőtt tehát maga Krisztus az, aki 
oltalmazónk, szószólónk a mennyei 
Atyánál (vö. 1Jn 2,1), üdvösségünk 
szerzője és legfőbb védelmezője a go-
nosszal szemben. Emellett a fiúk vala-
melyik férfi szent nevét, a leányok pe-
dig valamelyik női szent nevét kapták 
szüleiktől, amellyel őket a szent külö-
nös oltalmába ajánlották. Ma talán meg-

lepően hangzik, de régebben szokás-
ban volt, hogy a szülők a Szeplőtelen 
Szűz iránti tiszteletből fiúgyermekük-
nek második névként a Mária nevet 
adták.

Amikor pátrónust/pátrónát válasz-
tunk, általában a szent életének példá-
ját, annak valamely fontos eseményét 
(például születését, vértanúságát) tart-
juk szem előtt. Így egy bérmálkozó je-
lölt számára üdvös olyan szentet vá-
lasztani, aki példájával ösztönzi a bér-
málkozót a keresztény élet megélésére. 

Nemcsak személyeknek van védő-
szentjük, hanem minden egyházme-
gyének, a legtöbb templomnak, plébá-
niának, sőt földrésznek, országnak, 
nemzetnek is. Így Magyarország fő-
védőszentje első apostoli királyunk, 
Szent István király és Szűz Mária, Ma-
gyarok Nagyasszonya, mivel Szent Ist-
ván Máriának ajánlotta fel a magyar 
nemzetet. A Szombathelyi Egyházme-
gye védőszentje a mai egyházmegye
területén, az egykori Savariában szü-
letett Szent Márton püspök. Az Egy-
háznak is van védőszentje, Szent Jó-
zsef. Ő olyan gonddal vigyáz imái-
ban Krisztus jegyesére, az Egyházra, 
amint vigyázott a Szentlélek mátkájá-
ra, Máriára.

A boldogok és szentek palettája rend-
kívül sokszínű. Találunk köztük csa-
ládos embereket, szerzetest, kétkezi 
munkást, hittudóst, sőt még gyerme-
keket is. Ezért a különböző foglalko-
zású, hivatású, életállapotú emberek-
nek is vannak saját védőszentjeik. Így 
az orvosok Szent Kozma és Damján 
vértanú orvos ikerpárt, a plébánosok 

Vianney Szent Jánost, az ars-i plébá-
nost, a hittudománnyal foglalkozók 
Aquinói Szent Tamást, a tűzoltók Szent 
Flóriánt, a ministránsok Szent Tarzíci-
uszt, a magyar ifjúság Szent Imre her-
ceget, a nagy bajban lévők Szent Ritát, 
az édesapák és a szemészorvosok Bol-
dog Batthyány Lászlót tisztelhetik és 
kérhetik imáikban. 

A védőszentek nem csak közbenjár-
nak értünk imáikkal, hanem életpéldá-
jukkal sarkallnak bennünket arra, hogy 
hiteles krisztuskövetők legyünk. Aho-
gyan ők a saját korukban tudtak tanú-
ságtevő életet élni, úgy mi is képesek 
vagyunk Isten segítségével és védő-
szentjeink példájára ezt magvalósítani.

Vajon ismerem-e kellőképpen saját 
védőszentjeim életét? Mi az, amiben 
példát vehetek róluk? Hogyan tud-
nám valóra váltani hétköznapjaimban 
azt, ami példaértékű védőszentem éle-
tében? Segít ebben a Szentek életének 
tanulmányozása. Az újabban előfordu-
ló, nyugati idegen nyelvekből átvett 
nevekhez is találhatunk megfelelő vé-
dőszentet Fekete Antal: Keresztneve-
ink, védőszentjeink című kiváló műve 
segítségével.                             Huszár Balázs
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Maurer Pétert, a Szent Márton év programjainak egyház-
megyei koordinátorát kérdeztük arról, milyen programok 
várhatók a 2016-os évben.

2016-ban ünnepeljük egyházmegyénkben Szent Márton 
születésének 1700. évfordulóját. A 2015-ös esztendő az 
előkészület, a felkészülés éve. A felkészülésnek van lelki és 
szellemi oldala, melyekkel külön foglalkozunk havilapunk 
jelen számában, de van fizikai oldala is. 

A szellemi és lelki építkezés mellett mindenki számára 
talán látványosabbak azok a munkálatok, melyekbe bele-
botlunk a városban. A Szent Márton-templom kívül-belül 
teljesen megújult, a Székesegyház tornyai, lépcsőháza meg-
nyílik a látogatók előtt, a Madonna-kápolna is elkészült, és
a Püspökvárat is állványzat takarja már el. Jövőre az érdek-
lődők számára belülről is látogathatók lesznek a palota cso-
dálatos értékei. Nemsokára elkészül a Székesegyház új 
bronz kapuzata is.

Az előkészületi évben többféle programon vehetett 
részt az érdeklődő. Lesz, amelyik a jubileumi évben is 
folytatódik?

Igen, szeptemberben folytattuk a második szemeszterrel a 
Szent Márton Akadémia előadássorozatát, ahol teológusok, 
történészek, művészettörténészek segítik megismerni és 
megérteni Szent Márton életét és munkásságát. Most ez a 
sorozat Zalaegerszegen is elindul.

Lesznek-e egész egyházmegyénket megmozgató progra-
mok?

Természetesen! A novemberi Martinus megjelenése nap-
ján kezdődnek a Szent Márton ünnepségek: november 6-án, 
pénteken délelőtt 10 órakor lesz a Szent Márton-templom 
új oltárának szentelése és a felújított templom ünnepélyes 
megáldása. 17 órakor pedig a Székesegyházban a vesperás, 
majd a gyertyás felvonulás a Szent Márton-templomhoz. 
November 7-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik 
az ünnepélyes püspöki szentmise, melynek főcelebránsa 
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök.

Csodálatos koncertélményben lesz részük azoknak, akik 
november 8-án 16 órára eljönnek a Székesegyházba. Az 
ELTE ének- és zenekara ad koncertet, Kocsár Miklós: Szent 
Márton püspök dicsérete és Orbán György: Magnificat cí-
mű műve hangzik el.

2016-ban lesz egy központi rendezvény, aminek időpontja 
még bizonytalan. Erre majd több ezer hívőt várunk. Tervben 
van egy Ákos-koncert, június végén gyalogos zarándoklat 
Pannonhalmára, majd júliusban a pannonhalmi hívek za-
rándokolnak el gyalogosan Szombathelyre. Szeptember vé-
gén egy nagy sportesemény is lesz.

Kiket, esetleg milyen korosztályokat szólítanak meg a 
jubileumi év rendezvényei?

Minden korosztály számára készítünk elő és szerveztünk 
eddig is programokat. Mindenkit igyekszünk elérni, ahogy 
lehetőségeink engedik. Fontos, hogy a hívek is igyekezzenek 
használni azokat a felületeket, amik rendelkezésünkre 
állnak és nyitott szemmel, füllel járjanak.

Várható-e külföldről egyházmegyei csoportok érkezése?
Folyamatosan, így most is érkeznek egyéni és csoportos 

zarándokok is. A kaufbeureni hívek szinte hazajárnak 
Szombathelyre. Májusban a Tours-i Érsekség zarándoklata 
lesz Szombathelyre, majd júliusban körülbelül 100 toursi 
fiatal érkezik hozzánk. Az ő vendégül látásukra szeretettel 
kérjük a szombathelyi és Szombathely környéki családokat.

Szombathely város önkormányzatával is van közös prog-
ramja az egyházmegyének?

Sok közös programot szervezünk az önkormányzattal 
együtt. A Szent Márton Akadémiától kezdve több talál-
kozót, sporteseményt, konferenciát, kiállítást valósítunk 
meg közösen. Természetesen nem lehet kihagyni azokat 
a legfontosabb alkatrészeit a „gépezetnek”, akik a megva-
lósításban és a szervezésekben részt vesznek, mint a Mar-
tinus Vallási és Kulturális Egyesületet, a Szent Márton Prog-
ramirodát, az Egyházmegyei Karitászt, a Szent Márton 
Plébániát, építészeket, restaurátorokat, szakembereket és 
a többi lelkes önkéntes segítőt, akik mind a Szent Márton 
Jubileumi Év sikerén fáradoznak.                         Salamon Viktória



4    Martinus • 2015. noveMber        Martinus.hu

A Szent Márton Jubileumi Évre készülve a Szombathelyi 

Egyházmegye főpásztora zarándoklatot indított a Szent 

életének legfőbb működési területére, a franciaországi 

Tours-i Főegyházmegyébe. Kevésbé úti beszámolónak 

szánom soraimat, ezért személyes benyomásaimról is 

írok ezen ismertetőben. 

 zent Márton születési és működési helye, Savaria 
és Tours szinte egész Európát átíveli. Éppen ezért 

nevezhetnénk és tisztelhetnénk őt „Európa szentjeként” 
is, aki mint szerzetes és püspök, hozzájárult a keresztény 
Európa megszületéséhez. Sokunkban megerősödött az 
a tudat, hogy azon a földön jártunk, ahol a keresztény 
Európa agóniája elindult. A francia forradalomra gondolok, 
amelyet a történelemkönyvek olyan egyedülállónak és nagy 
jelentőségűnek állítanak be, és amelyről a francia nép olyan 
lelkesen beszél mind a mai napig. Pedig a kontinens lelkének 
megmérgezése ekkor kezdődött el, gyakran ma is használt 
fogalmak ekkor üresedtek ki. Itt van például a tolerancia 
szó. A forradalom mindent és mindenkit elfogadott, tolerált, 
kivéve a kereszténységet és a keresztényeket. Szent Márton 
szarkofágja is forradalmárok sírgyalázásának áldozata 
lett, ezért mindössze egy lábszárcsont- és koponyacsont 
maradványt tartalmaz a toursi bazilika altemplomában 
található ereklyetartó. A zarándokút során elmondott imá-

ink nagy része – tapasztalva Európa jelenkori válságát –
éppen ezért az újjászületésért szólt.  

A megérkezésünk másnapján úgy térdeltünk védőszen-
tünk ereklyéje elé, hogy lélekben nemcsak Egyházme-
gyénket, hanem hazánkat és Európát is oltalmába ajánlot-
tuk. Máriás lelkülettel azt is mondhatnám, hogy Savaria 
szülöttjére hasonlóan tekintettünk, mint az Égi Édesanyára, 
akiknek van lehetőségük a „hol már ember nem segíthet…” 
élethelyzetekben erőt adni. Aznap délután ellátogattunk 
Marmoutier-be, ahol Szent Márton szerzetesi életét elkezd-
te. Szintén megdöbbentő érzés volt, hogy a sok évszázad 
viharát átélt óriási kolostoregyüttes a forradalom viharát 
már nem tudta átvészelni. A romok nagyon beszédesek 
voltak: mire képes a felvilágosult ember… Márton egykori 
cellája maradt meg, valamint a fölé épült kis kápolna. A 
többi részét az alapfalakig ledöntötték, széthordták. Az 
itteni rövid ének és ima után kisütött a nap, és hallhattuk 
a közelben működő katolikus iskola gyerekzsivaját, amely 
segített minket a jövőbe tekinteni, és az újjászületésre 
koncentrálni.  

Este Bernard-Nicolas Aubertin érsekkel és a helyi székes-
káptalan tagjaival szentmisén vettünk részt a Saint Gatien 
katedrálisban. Bár a tolmácsunkon kívül senki nem beszélt 
franciául – és ezt többszörösen is vendéglátóink tudtára 
adtuk – úgy tűnt, hogy ezt a tényt senki nem akarja elhinni. 
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Így az elejétől a végéig francia nyelven zajló szertartásba 
nehezen tudtunk bekapcsolódni. Minimális, mégis megható 
gesztust is megtapasztalhattunk a liturgiában, méghozzá a 
helyi kántornak köszönhetően, aki a felajánlásra az „Ah, 
hol vagy magyarok” kezdetű ősi népénekünket játszotta, 
Kodály Zoltán feldolgozásában. Biztos vagyok benne, hogy 
az egynyelvűség nem egy negatív szándéknak, hanem 
egész egyszerűen a francia mentalitásnak volt köszönhető, 
hiszen a szentmise után személyes és szívélyes találkozásra 
és agapéra került sor. Jót derültünk a kézzel-lábbal történő 
kommunikáción, majd feloldódva térhettünk nyugovóra.

Következő nap Poitiersben megnéztük többek között a 
Szent Hiláriusz-székesegyházat. Hiláriusz, mint lelkiatya
és bátor hittudós segítette Egyházmegyénk védőszentjének 
lelki fejlődését, hitének kibontakozását. Ebben a templom-
ban tehát gondolhattunk azokra, akiknek köszönhetően 
megtanultunk imádkozni, akik bevezettek bennünket a ke-
reszténységbe, és gondoltunk katekumeneinkre, hittano-
sainkra is. Aznap még Liguge-ban megtekintettük annak
az apátságnak a romjait, amelyet szintén Szent Márton ala-
pított. Jelenleg itt bencés szerzetesek élnek, akik a templom 
előtti teret Pannonhalmáról nevezték el. Ismételten egy szép 
gesztus, mint ahogy az is, ahogy alaposan végigkalauzoltak 
minket a romokon és az élő kolostoron keresztül egyaránt.

Zarándoklatunk negyedik napja leginkább a középkori 
kultúrával való találkozás jegyében telt. Két Loire menti 
kastély meglátogatása után személy szerint a legnagyobb 
lelki élményt e nap délutánja adta. Candesba utaztunk, ahol 
a település gyönyörű gótikus temploma előtt egy fiatal pap 
fogadott minket, reverendában. Nem mindennapi látvány 
ez a francia egyházban. Az atya egy Szent Mártonról elne-
vezett papi közösség tagja, derűs és szeretetteljes módon 
bevezetett bennünket a dóm oldalkápolnájába. Épp mind-

annyian befértünk, mikor folytatta ismertetőjét, rámutatva 
a kápolna kövezetére. A padlózaton, néhány centiméterre 
a lábamtól a felirat tudtára adta a betérőnek: ezen a helyen 
szenderült halálba Tours püspöke, Márton. A születési hely 
után a halálozási helyen lehettünk, térdelhettünk, és imád-
kozhattunk: „Ó Szent Márton, rád tekint szülőfölded népe”.
 Ekkor azt érzetem, hogy csupán ezért az egy lelki élményért 
is érdemes lett volna ide eljönni. Ha turistabeszámolót ír-
nék, sorolhatnám még a további élményeinket, a Loire-folyó
völgyén tett autóbuszos utunkat, a párizsi városnézést, zá-

rógondolatul azonban lelki buzdítást inté-
zek a kedves olvasó felé, VI. Pál pápát idéz-
ve: „Végső soron az, akit megtérítettek, 
az maga is téríteni fog” (Evangelii Nunti-
andi, 24). Nagy szükség van mai térítőkre, 
mert Európának újjászületett, megtért ke-
resztényekre van szüksége. És szüksége 
van vezéralakokra, új Mártonokra is, akik 
a káoszban eligazítást adnak. Azóta még 
szívesebben hallgatom Barsi Balázs és Böj-
te Csaba atyákat, korunk Mártonjait, és há-
lát adok azért, hogy vannak jövőbe tekintő 
paptársaim, akik „nem vonakodnak a mun-
kától”, mert tudják, hogy Isten népének 
szüksége van az örömhírre.                          

Fekete Szabolcs Benedek
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 szinóduson a Lélek szól az összes olyan személy nyelvén ke-
resztül, akik engedik vezetni magukat Istentől, aki mindig 

meglepetést okoz. Istentől, aki feltárja a kicsinyeknek azt, amit elrejt a 
bölcsek és okosak elől. Istentől, aki az emberért teremtette a törvényt 
és a szombatot, és nem megfordítva. Istentől, aki otthagyja a kilenc-
venkilenc bárányt, hogy megkeresse az egyetlen elveszettet. Istentől, 
aki mindig nagyobb a mi logikáinknál és számításainknál.

Ne felejtsük el, hogy a szinódus csak akkor lehet a Szentlélek mű-
ködésének tere, ha mi, résztvevők apostoli buzgóságba, evangéliumi 
alázatba és bizakodó imádságba öltözünk.

Az apostoli buzgóság nem engedi magát megfélemlíteni sem a világ 
kísértéseitől, melyek ki akarják oltani az emberek szívében az igaz-
ság fényét, kicsi és múlékony fényekkel helyettesítve azt, sem néhány 
ember keményszívűségétől, akik jó szándékuk ellenére eltávolítják az 
embereket Istentől. „Az apostoli bátorság azt jelenti, hogy életet vi-
szünk másoknak, nem pedig azt, hogy keresztény életünkből emlék-
múzeumot hozunk létre”.

Az evangéliumi alázat azt jelenti, hogy félre tudjuk tenni saját szoká-
sainkat (konvencióinkat) és előítéleteinket, hogy meghallgassuk püs-
pöktestvéreinket és beteljünk Istennel. Az alázat azt jelenti, hogy nem 
mutogatunk ítélkezően másokra, hanem kinyújtjuk feléjük kezünket, 
hogy felemeljük őket anélkül, hogy valaha is jobbnak éreznénk ma-
gunkat náluk.

A bizakodó imádság a szív tevékenysége, amikor megnyílik Isten előtt, 
amikor elhallgat bennünk minden zaj, hogy meghallhassuk Isten sze-
líd hangját, aki a csendben szól hozzánk. Isten meghallgatása nélkül 
szavaink csak nem tápláló, üres szavak lesznek. Ha nem engedjük, 
hogy a Szentlélek vezessen minket, az összes döntésünk csak „díszlet” 
lesz, amely ahelyett hogy felmagasztalná, elfedi és elleplezi az evangé-
liumot.                                                                                                       Ferenc pápa                                                                                                        

Ferenc pápa szeptember 21-én Palánki Ferenc 
egri segédpüspököt a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.
Ünnepélyes beiktatására november 14-én ke-
rül sor Debrecenben. Az új főpásztor kineve-
zésére azért volt szükség, mert Bosák Nán-
dor, az 1993-ban alapított egyházmegye első 
megyéspüspöke betöltötte 75. életévét, és be-
nyújtotta hivataláról való lemondását a Szent-
atyának.

„500 éves a Magyar Bencés Kongregáció” 
címmel rendeztek konferenciát és baráti ta-
lálkozót október 3-án a Tihanyi Bencés Apát-
ságban a magyarországi bencés rend fél év-
ezredes jubileuma alkalmából. A konferencia, 
melynek szervezője Barkó Ágoston OSB volt, 
a kora újkortól napjainkig kísérte nyomon a 
dunántúli bencés közösségek monostorainak, 
intézményeinek történetét, és fókuszba állí-
totta a jeles bencés szerzeteseket.

Október 14-én este, a Rómában zajló család-
szinódus délutáni ülését követően az üléste-
remből kifelé jövet Ferenc pápa találkozott 
Kocsis Fülöp metropolitával, és megáldotta a 
kerékpárját. Ferenc pápáról köztudott, hogy 
korábban, még Buenos Aires-i érsekként ma-
ga is ritkán utazott gépkocsival, leginkább a 
tömegközlekedést vette igénybe, így a szinó-
dusi ülésről kifelé jövet örömmel vette észre 
a metropolita nem szokványos közlekedési 
eszközét.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 
háromnapos ünnepségsorozattal emlékezett 
380 évvel ezelőtti megalapítására. A jubileum 
központi ünnepsége keretében, amelyet ok-
tóber 15-én tartottak Budapesten, a Szent II. 
János Pál díszteremben, Antonio Rouco Va-
rela bíboros díszdoktori oklevelet vehetett át.

Október 15-én, este hét óra körül, a szinódusi 
tanácskozást követően Ferenc pápa felkereste 
a néhány nappal korábban megnyílt hajlékta-
lanszállót, ahol egyenként üdvözölte a lakókat.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 bérmálásban mindazok részesülhet-
nek, akik meg vannak keresztelve, de

még nincsenek megbérmálva. (Ennek bizo-
nyítására kell keresztelési igazolást besze-
rezni a bérmálás előtt.) A halálveszély esetét 
kivéve szükséges továbbá, hogy a bérmálko-
zó kellő oktatást kapjon és megfelelően fel-
készüljön a szentség vételére. 

Az Egyházi Törvénykönyv szerint a hívek 
kötelesek ezt a szentséget idejében felvenni, 
mégpedig körülbelül abban a korban, ami-
kor értelmük használatára eljutnak, hacsak a 
helyi püspöki konferencia más életkort nem 
határozott meg. A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia magasabb életkorról döntött 
ebben a kérdésben: „lehetőleg ne engedjük 
12–14 év előtt a fiatalokat a bérmálás szent-
ségének vételéhez”. Egy alsó korhatárt jelölt 
meg tehát a püspöki konferencia, nem kizár-
va azt, hogy a bérmálásra valamivel később 
kerüljön sor, ahogy az egyházmegyénkben is 
gyakorlat.

Fontos azonban itt megjegyeznünk, hogy a
bérmálás ebben az életkorban való kiszolgál-
tatása csak a nyugati egyházban szokás. A ke-
leti egyházakban, mind a katolikusoknál (pl. 
görög katolikus, örmény katolikus, szír kato-
likus), mind a nem katolikusoknál (pl. szerb 
ortodox, román ortodox, alexandriai kopt) a 
keresztséggel együtt szolgáltatják ki a bér-
málás szentségét, megtartva az egyház ősi 
hagyományát, miszerint a beavató szentsé-
gekben – keresztség, bérmálás, Eucharisztia 
– együttesen részesítik a szentségfelvevőt. 
Így ezeknél az egyházaknál teljesen termé-
szetes az, hogy a kisgyermekeket a keresz-
teléskor egyúttal meg is bérmálják. Ez azt is 
jelenti, hogy a keleti egyházakban a pap is a 
bérmálás rendes kiszolgáltatója, míg a nyu-
gati egyházban – mint már előző számunk-
ban említettük – alapvetően csak az a pap 
bérmálhat, akit ezzel a megyéspüspök meg-
bízott.                                                   Ipacs Bence

 issé meglepően hat az ember számára, hogy a házasságkö-
téshez lehet a Katolikus Egyház latin szertartásában feltételt 

szabni. Erre a házasság szerződés jellege miatt van lehetőség, tehát, 
ha bizonyos feltételeket felállítanak a házassággal kapcsolatban, és 
azok nem teljesülnek, akkor az érvénytelenséget von maga után.

A feltétel valamely jogcselekmény érvényességéhez, illetve meg-
engedettségéhez fűzött kívánalom, amelyet a törvény vagy az érin-
tettek kötnek ki. A házasságra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy 
feltételes a beleegyezés, azaz a kikötött feltétel belép a beleegyezés 
lényegi tárgyába a szerződő fél akaratából. Nem szükséges az sem, 
hogy erről a feltételről a másik fél tudjon. 

A feltételt különféle szempontokból osztályozhatjuk. 1. Az idő vo-
natkozásában a feltétel lehet a múltra, a jelenre és a jövőre vonatkozó. 
2. A feltétel lehet lehetséges, ha a dolgok természetes folyása szerint 
szükségképpen vagy esetlegesen bekövetkezik. A feltétel lehetetlen, 
ha sem fizikailag, sem erkölcsileg nem következhet be. 3. A feltételt 
erkölcsösnek nevezzük akkor, amikor megegyezik az erkölcsi törvé-
nyekkel, erkölcstelen, ha ellenkezik azokkal. 4. A feltétel felfüggesztő 
hatályú abban az esetben, ha valamely jövőbeli bizonytalan kimene-
telű esemény a feltétel tárgya, és ennek teljesítéséig felfüggeszti a 
házasság létrejöttét. A feloldó hatályú feltétel önmagában véve egyút-
tal a házasság lényege elleni feltétel.

A feltételhez hasonlító, de vele nem azonos jogi intézmény a meg-
hagyás, az ok, a rámutatás, a határidő és az eskü, amelyek viszont nem 
teszik érvénytelenné a házasságot, amennyiben fennállnak a házas-
ság megkötésekor.

A fentiek alapján világosan látszik, hogy a házasság szerződés jel-
lege miatt feltétel köthető hozzá, amit a törvény elismer. A feltétel 
ezek szerint elméletileg vonatkozhat a múltra, a jelenre és a jövőre 
is. A múltra és jelenre vonatkoztatva nincs is probléma, hiszen a fél 
valóban rendelkezik a feltételül szabott tulajdonsággal vagy körül-
ménnyel. A probléma a jövőre vonatkozó feltétellel van, hiszen a há-
zasság addig nem létezik, amíg a szabott feltétel nem teljesül, mert 
annak felfüggesztő jellege van, így a felek közben visszavonhatnák 
beleegyezésüket vagy mással köthetnének házasságot, ezért a tör-
vényhozó úgy döntött a hatályos jog meghozásakor, hogy jövőre 
vonatkozó feltétellel nem lehet érvényes házasságot kötni, mert az 
ilyen feltétel ellentétben áll a házasság természetével.

A múltra és a jelenre vonatkozóan viszont lehet feltételt szabni, de 
ebben az esetben a helyi ordinárius engedélye szükséges (vö. CIC 
1102. kán. 2-3. §). Amennyiben az ordinárius úgy látná, hogy a felté-
tel tisztességtelen, akkor megtilthatná a házasságkötést vagy az es-
ketést.                                                                                                    Déri Péter
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Október 3-án rózsafüzér zarándoklatot tartottak Szom-
bathelyen. Harmadik éve rendezték meg az élő gyalogos 
zarándoklatot Szombathelyért, a Szent Márton évre való lel-
kes készülődésért és a lelkek megtéréséért.

Október 6–7-én terménymegáldást tartottak az egyházme-
gye több templomában. A hívek feldíszítették az oltárokat, 
hálát adtak és köszönetet mondtak Istennek mindazért a jó-
ért, amivel megajándékozott bennünket az idei esztendőben.

Október 1-én a Nagy Gáspár Kulturális Központban Sza-
bó Imre SVD atya tartott előadást. Mesélt életéről, melyből 
több évtizedet töltött egyedül a bennszülöttek között. Bemu-
tatta az ottani törzsek és a misszionáriusok mindennapjait.   

Október 8–11. között fogadták Szent Márton ereklyéjét a 
toronyi egyházközségben és a hozzá tartozó falvakban. Az 
ünnepi szentmise végén kérték az egyházmegye szülötté-
nek, védőszentjének közbenjárását. 
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Október 10-én rangos elismerést vehettek át egyházmegyénk karitá-
szos munkatársai Budapesten. Csiszár Mária, Pulay Mária és Rába 
Tivadarné Caritas Hungarica díjban részesültek. 

Október 9. és 11. között „Van időm Rád” címmel anya-lánya hétvége volt 
a Martineum Felnőttképző Akadémián. Kiszakadva a családból, a hét-
köznapi nyüzsgésből, amolyan lányos dolgokat csináltak a résztvevők. 

Október 4-én áldotta meg Császár István általános helynök a nemes-
bődi templom új liturgikus terét. Új ambó, oltár, keresztelőkút, húsvé-
ti gyertyatartó, papi szék és ministránsszékek kerültek a templomba.

Október 1-jén Veres András megyéspüspök 
megáldotta a kőszegi Árpád-házi Szent Mar-
git Gimnázium felújított kollégiumát és ká-
polnáját. A rendezvényen részt vett dr. Lator-
cai Csaba, kiemelt társadalmi ügyekért fele-
lős helyettes államtitkár is. A megújult kollé-
gium minden igényt kielégít tágas tereivel, 
vadonatúj berendezésével. Bővebb informá-
ciót az arpadhazi.hu oldalon kaphatnak az 
érdeklődők.                          

november 17. (kedd) 18.30 óra Szent Márton 
Akadémia (Zalaegerszeg, Mindszenty József Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kollégium – fizika 
előadó) • november 20. (péntek) 18 óra Előadás a 
Szerzetesek Éve alkalmából (Szombathely, Bren-
ner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium, Táncsics Mihály u. 48.) • november 
21. (szombat) 24 órás szentségimádás (Szombat-
hely, Olad, Szentháromság Plébánia); Egyház-
megyei családi lelkinap (Jánosháza, Keresztelő 
Szent János Plébánia) • november 24. (kedd) 
18 óra Szent Márton Akadémia – Szent Márton-
ereklyék Magyarországon (Szombathely, Marti-
neum Felnőttképző Akadémia) • november 28. 
(szombat) 16 óra Bérmálás (Zalaegerszeg, Szent 
Mária Magdolna Plébánia – Zárda)
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Minden év novemberében megemlékezünk Szent Már-
tonról, egyházmegyénk védőszentjéről. Az idei ünnep 
azonban más, mint a többi. Kezdetét vette a Szent Márton 
Jubileumi Év. 

 it ünnepel egyházunk és egyházmegyénk? 1700 
éves évfordulóját Szent Márton születésének. Egy 

olyan emberre szeretnénk ráirányítani a figyelmet ebben az 
évben, aki életével, cselekedeteivel példakép mindannyi-
unk számára a tökéletes krisztuskövetésben. Őt az Egyház 
szentként tiszteli, és ő Szombathelyen született, akkor, ami-
kor a települést még Savariának hívták az alapító rómaiak.

Szeretnénk, hogy a jubileumi évben szervezett programok 
segítségével minél többen megismerjék Szent Márton alak-
ját, személyiségét, lelkiségét. Tudjanak meg többet arról az 
emberről, akit nem vértanúhalála, hanem példás élete mi-
att avattak szentté. Szeretnénk, ha megértenék, mi vezette
Mártont életében, mi irányította tetteit, mi volt életének 
szilárd alapja. Szeretnénk, ha megismernék a kort, amiben 
Márton élt: mit jelentett akkor kereszténynek lenni, hitté-
rítő munkát végezni, püspökként az Egyházat irányítani.

A jubileumi éveknek jelmondatot is szoktak választani, 
ami kifejezi az egész ünnep szellemiségét. „Felemelő szere-
tet!” – ezt választotta a Szombathelyi Egyházmegye a jeles 
ünnep mottójának. Márton felismerte magányos, nélkülö-
ző embertársaiban a szenvedő Krisztust. Minden igyekeze-
tével arra törekedett, hogy segítse, felemelje a szükséget 
szenvedőket. Így tett akkor is, amikor Amiens város kapu-
jában megosztotta köpenyét a téli hidegben didergő kol-
dussal. Mártonnak álmában megjelent Krisztus, magán az-

zal a köpennyel, 
amit a koldusnak 
adott, jelezve: amit 
egynek, a legkisebb-
nek tettetek, velem 
tettétek (Mt 25,40). 
Így és ezért vált 
Márton a szolidari-
tás, a mások felé 
odafordulás példa-
képévé. Ebben pél-
da ő mindannyiunk 
számára.

A jubileumi évre készülve az elmúlt egy évben egyház-
megyénk több programot is szervezett, kiadványokat je-
lentetett meg, előadássorozatokat indított. Nemcsak azzal a 
céllal, hogy Szent Mártonról minél többet megtudjunk, ha-
nem hogy ez által az egyházmegyén keresztüli összetarto-
zásunk is erősödjön. Ennek egyik jelentős kezdeményezése 
a szent ereklyéjének egyházmegyei zarándoklata. Egyház-
megyénk plébániái fogadták és fogadják az ereklyéjét, el-
mélkednek Márton életének, tetteinek és jellemének egy-
egy fontos vonásáról. A jubileumi évre készülve szervezte 
meg az egyházmegye a Rönöki Nemzetközi Találkozót, 
ahol a magyarok mellett osztrákok, horvátok és szlovének 
is részt vettek az ünnepi szentmisén.

Több új kiadvány is megjelent az évfordulóra. Készült 
könyv gyermekeknek, jelent meg életrajzi regény, imádsá-
gokat, énekeket tartalmazó kiadvány, sőt még egy Mártont 
ábrázoló bélyegekről szóló kötet is. 

Elindult Szombathelyen, és idén októbertől Zalaegersze-
gen is a Szent Márton Akadémia. A több előadásból álló so-
rozat célja, hogy teológusok, történészek, művészettörténé-
szek, néprajzkutatók segítségével betekintést kapjanak az
érdeklődők Szent Márton életébe, megismerjék a kort, 
amelyben élt, a kihívásokat, amelyekkel meg kellett küzde-
nie. Így lelkisége, tetteinek mozgatórugója is jobban érthe-
tővé válik és lehet követendő példa. A települések, plébá-
niák is gyűjtik Szent Mártonnal kapcsolatos ismereteiket, 
emlékeiket. 

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy működik a jubile-
umi év internetes oldala – www.szentmarton.martinus.hu –, 
ahol a szentről, kultuszáról, programokról találhatók infor-
mációk.

Tekintsünk Szent Mártonra, idézzük fel életét, tetteit, és 
legyünk mi is valódi krisztuskövetők!                       Molnár Péter
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Köztudott, hogy a történelmi Szom-
bathelyi Egyházmegye területét az
egymással szomszédos győri, veszp-
rémi és zágrábi püspökségek testé-
ből hasították ki az 1777-es alapí-
táskor. A különböző szerzetesren-
dek azonban már a 12. század köze-
pétől működtek ezen a vidéken. 
1950 előtt 13 férfi rend tagjai kap-
csolódtak be városaink és falvaink 
híveinek lelki gondozásába az év-
századok során. Egykori jelenlétü-
ket két korszakra tagolva mutathat-
juk be alfabetikus sorrendben.

A KÖZÉPKOR

 z Ágoston-rendi szerzetesek 
körmendi kolostorát először 

1328-ban említik, ahonnan a 16. szá-
zad elején valószínűleg átköltöztek 
Németújvárra (ma: Güssing, Auszt-
ria). 1359-ben pedig pápoci rendhá-
zuk alapításáról értesülünk, ahová 
özv. Magyar Pálné Gersei Margit te-
lepítette le őket, és a 16. századig 
munkálkodtak.

Két bencés apátság létéről tudunk 
biztosan: az egyik – és egyben a leg-
korábbi alapítás – a németújvári (ma:
Güssing, Ausztria) Kőszén-hegyen, 
a mai Vár-hegyen 1157-ben létrehí-
vott monostor, mely azonban csak 
mintegy három évtizedig működhe-
tett; a másik pedig a jáki apátság, 
melyben 1223–1532 között folyt szer-
zetesi élet. A feltételezések szerint 
II. Béla király idején (12. század első 
felében) jött létre a dömölki (ma: Cell-
dömölk) apátság, mely 1556 után 
szűnt meg, de egyesek a bencéseké-
nek vélik a nehezen bizonyítható lé-
tezésű pecöli apátságot is.

A szentgotthárdi ciszterci apátságot 
III. Béla király alapította 1183-ban. 
Itt pár rövidebb intervallum kivéte-
lével 1950-ig jelen voltak Szent Ber-
nát fiai. Gotthárdról népesítették be 
1221-től a pornói (ma: Pornóapáti) 

monostort is, mely a 16. századi tö-
rök pusztításig töltötte be szerepét.

Domonkos-rendi szerzeteseket elő-
ször IV. Béla király telepített le 1244-
ben Vasváron, majd Hunyadi Má-
tyás 1459-ben Németújváron, de a 16. 
században éltek dömések (ez volt a 
köznyelvi elnevezésük) Körmenden is. 

A középkorban ferencesek működ-
tek szám szerint a legtöbb helyen: 
Alsólendván (ma: Lendava, Szlové-
nia), Egerváron, Lékán (ma: Locken-
haus, Ausztria), Muraszemenyén, Szom-
bathelyen és Zalatárnokon; minoriták 
még a 13. században Kőszegen; és ob-
szerváns ferencesek 1520 körül Kör-
menden. 

A Pálos Rend számára Monyo-
rókeréken (ma: Eberau, Ausztria) 
hozott létre a helybeli földesúr ko-
lostort 1473 táján, mely közel nyolc-
van évig állt fenn. S ugyancsak ők 
lakták 1460–1550 között a városszaló-
naki (ma: Stadtschlaining, Ausztria) 
klastromot is.

Végül vilhelmita (Vilmos-rendi) 
barátok voltak a 13. században Kör-
mend szerzetesei.

Az ÚJKor 

 z ágostonos remeték Lékán a 
Batthyány-család jóvoltából 

tevékenykedtek 1655–1820 között. 

A 18. század elején szerveződött 
újjá a bencés élet a kiscelli (ma: Cell-
dömölk) monostorban, Kőszegen pe-
dig 1815-ben – idén kétszáz éve – 
vették át a gimnáziumi oktatás-ne-
velés szolgálatát a piaristáktól. 

A domonkosok Szombathelyen 1638-
tól szinte megszakítás nélkül végez-
ték munkájukat a szentmártoni ko-
lostorban 1950-ig. 

A jezsuiták 1677-től 1773-ban tör-
tént feloszlatásukig működtettek kol-
légiumot és gimnáziumot Kőszegen, 
de megjelentek Szombathelyen is. 

A ferencesek újkori rendházai pe-
dig Szombathelyen (1630) és Zalaeger-
szegen (1926) nyíltak meg. 

Piaristák éltek és tanítottak 1777–
1815 között Kőszegen, a premontrei-
ek pedig 1808-ban jöttek Szombat-
helyre. 

A szaléziek Ambrózy Teréz báró-
nő kezdeményezésére telepedtek le
Szombathelyen az 1920-as évek elején. 

Csupán néhány évtizedig állt fenn 
a szerviták vát-szentkúti kolostora a 
18. században. 

A verbiták kőszegi missziósháza 
pedig 1930-ban nyitotta meg kapuit.

Mindemellett egyedül élő – általá-
ban ferences lelkiségű – remetékről 
szóló feljegyzésekkel is találkozha-
tunk, leginkább a 18. századból.

 Inzsöl Richárd 
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Ilyenkor, halottak napja tájékán – diákkori vonakodásun-
kat bátran félretéve – érdemes egyszer újra elolvasni első 
magyar nyelven írt szövegemlékünket, a Halotti beszédet.

 em könnyű olvasmány, hiszen nyolcszáz évvel eze-
lőtti nyelvállapotot tükröz, de sietve hozzátesszük, 

hogy mi most Benkő Loránd olvasata szerint közöljük, a 
tudós a mai magyar nyelvhez közelíti, értelmezi a közép-
kori beszédművet. Hívő felnőttként, némi türelemmel íz-
lelgetve a sorokat, bizonyára sokan elismerik, hogy nem is
tűnik olyan távoli, idegen szövegnek e régi emlékünk, to-
vábbi nyelvi finomítással akár ma is megállná a helyét egy 
temetésen. Pedig az írás 1200 előtt néhány évvel került egy 
olyan kódexbe, amely az eredeti, latin nyelvű beszédet is 
tartalmazza. Két nagy szerkezeti egységéből a Beszédet 
szabadabban, több eredeti nyelvi leleménnyel ültette át ma-
gyarra az ismeretlen fordító, a rövidebb Könyörgés szö-
veghű fordítás. Első kutatója, ismertetője Pray György jezsui-
ta szerzetes volt a 18. században, a teljes szöveget Sajnovics 
János nyelvész tette közzé. Mi most a Martinus hasábjain a 
már említett átiratban tárjuk olvasóink elé:

Látjátok, felebarátaim, szemetekkel, mik vagyunk: bizony por 
és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremtette annak idején 
(az Úr) mi ősünket, Ádámot, és adta neki Paradicsomot házul. És 
minden Paradicsomban való gyümölcsöktől mondta neki, hogy 
éljen. Csak egy fa gyümölcsétől tiltotta őt. De mondta neki, miért 
nem ehet: „Bizony, amely napon eszel abból a tiltott gyümölcsből, 
halálnak halálával halsz”. Hallotta a teremtő Istentől, hogy meg 
fog halni, de elfeledte. Engedett az ördög csábításának, és evett 
a tiltott gyümölcsből. És abban a gyümölcsben halált evett. És 
annak a gyümölcsnek olyan keserű volt az íze, hogy torkukat 
majdnem megszakasztotta. Nem csak magának, de mind az ő 
fajának halált evett. Isten megharagudott, és a munkás világba 
helyezte őket: és ez lett a halálnak és a pokolnak a fészke, és az egész 
nemének. Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel: 
bizony, egy ember sem kerülheti el ezt a vermet, bizony, mind 
ahhoz járók vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, 
hogy irgalmazzon neki, kegyelmezzen neki, és bocsássa meg az 
ő minden bűnét! És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog 
Mihály arkangyalt és minden angyalt, hogy imádjanak érte! 
És imádjuk Szent Péter urat, akinek adatott hatalom oldania 
és kötnie, hogy oldja fel az ő összes bűnét. És imádjuk minden 
szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, 
hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa ő bűnét! És szabadítsa 
meg őt az ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt 
Paradicsom nyugalmába, és adjon neki utat a Mennyországba, 
és minden jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: uram 
irgalmazz! 

Szerelmes Barátaim! Imádjunk e szegény ember lelkéért, akit az 
Úr ezen a napon megszabadított e hamis világ tömlöcéből, akinek 
e napon testét temetjük, hogy az Úr őt kegyelmével Ábrahám, 
Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy amikor eljön a végítélet 
napja, úgy támassza őt fel, hogy az ő szentjei és kiválasztottai 
közé jobb felől helyezze el őt. És ti benneteket is. Clamate ter: 
uram irgalmazz!

Maga a 26 soros Beszéd a szertartási rend értelmében a ko-
porsónak a sírba bocsátása és szenteltvízzel való meghintése 
után hangzott el. Egyesek szerint papok számára beszéd-
mintaként szolgált, míg mások egy adott temetésre készült 
beszédnek tartják. Gondolatmenete világos. Először a ha-
lottra, a konkrét halálesetre hívja fel a figyelmet. Aztán az
ősszülők paradicsombeli bűnbeesésével magyarázza a ha-
landóságot. Nemcsak Ádám és Éva bűnhődött, de mi, utó-
daik is, azóta mindannyiunk osztályrésze a földi halál. Miu-
tán az elmúlás tényét elfogadtatta a pap az egybegyűltekkel, 
imára, fohászra szólítja fel őket. E sorokat „a Könyörgés 
előtti könyörgésnek” is szokták nevezni. Maga az új bekez-
désbe írt hatsoros Könyörgés a liturgikus szöveg szó szerin-
ti fordítása.

A beszédmű mai szemmel nézve is szép retorikai teljesít-
mény, vallásos emberek számára lelki élményt nyújt, a 
nyelvtörténészek számára igazi kincsesbánya. Két bátor for-
dítói leleményre hadd hívjuk fel a figyelmet. A latinban 
az első mondatban csak a „por” szerepel (pulvis sumus), 
a magyarban a por és hamu a kezdetet és véget jobban ki-
fejezi. A legtöbbet idézett szófordulat  a hármas tőismétlés: 
„halálnak halálával halsz”. Ez az eredetiben nem szerepel, 
a latinban máskor csak kettős figura etymologicaként is-
mert: morte morieris.

A Halotti beszéd és könyörgés őseink gondolkodásmód-
ját, hitét, nyelvét közvetíti több mint nyolc évszázad tá-
volából, III. Béla idejéből. Nemcsak a magyar nyelvnek, de 
a finnugor nyelveknek is első szövegemléke. Az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi.                    Szauer Ágoston
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A Szent Márton Jubileumi Évben új soroza-
tot indítunk havilapunkban: bemutatjuk egy-
házmegyénk Szent Márton-templomait és 
ezen templomok plébánosait.

 ősfa 300 lelkes település Zala megye 
északi határán. A 74-es számú főközle-

kedési út mellet helyezkedik el, a Sárvíz-folyó 
partján.

A település neve írásos emlékekben már 
1389-ben előfordul. Az egyházlátogatások al-
kalmával készült feljegyzésekben Egervár fili-
ális községeként szerepel. A falu katolikus hí-
vei az anyaegyház templomát látogatták, temp-
lomuk csak az 1800-as évek végén készült.

A kis, egyhajós falusi templom terveit Kloi-
ber József építőmester készítette, a belső beren-
dezést Heckenast János, szombathelyi szob-
rász és aranyozó tervezte. Kivitelezésével is őt
bízták meg. Az oltáron a templom védőszent-
jének, Tours szentéletű püspökének, Szent 
Mártonnak fából faragott szobra áll. A temp-
lom 1902-ben épült Mazzag László és neje, 
Balogh Julianna hagyatékából.

Gősfa jelenleg is az egervári plébánia filiája 
a Vasvári Esperesi Kerületben. A település 
plébánosa Kiss László Gábor atya.

Imádság
(Szent Márton Jubileumi Év)

Istenünk, hálát adunk neked Szent Mártonért, 

akit példaképül és segítőül adtál az irántad, az 

Egyház és az emberek iránti áldozatos szeretetben. 

Ebben a jubileumi esztendőben, mint szülőföld-

jének gyermekei, még inkább igyekszünk követni 

őt az irgalmasság útján. Az embertársainkat fel-

emelő szeretet által bizonyságot akarunk adni 

a szeretet minden bajt legyőző és a világot újjá 

alkotó erejéről.

Szent Márton, légy közbenjárónk az Atyánál, 

hogy hitünkben megerősödve építsük a szeretet 

civilizációját. Miként te, mi se adjuk  fel soha a re-

ményt, hogy Jézus megváltásának erejében képe-

sek vagyunk legyőzni a bennünk és a világban 

lévő bűnt. Végül követni akarunk téged abban is, 

hogy a Szentlélek erejében bízva rendíthetetlenül 

hiszünk a szeretet végső győzelmében.
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Kiss László Gábor atyát 2013 júniusában az egervári plé-
bániára disponálta a megyéspüspök. Gábor atya Moson-
magyaróváron született, 2000-ben szentelték pappá Szom-
bathelyen. Sárváron töltötte káplán éveit, majd 2005-től 
a toronyi plébánián szolgált. Jelenleg a Vasvári Esperesi 
Kerületben az egervári Alexandriai Szent Katalin Plébá-
nia plébánosa, így ellátja a vasboldogasszonyi, a gősfai, a
lakhegyi, a nagypáli, a kispáli és a zalaszentlőrinci filiákat.

Mindig is pap szeretett volna lenni? Mely meghatározó 
élmények vezették az atyát a Jóisten szolgálatára? Élvezte 
a család támogatását?

Igazából az általános iskola végén fogalmazódott meg 
bennem, hogy pap szeretnék lenni. Konkrét élményhez 
nem tudom fűzni, ez inkább egy folyamat volt nálam. Úgy 
emlékszem, hogy nem tudtam máshogy, más szerepben el-
képzelni magam, azaz más foglalkozást nem is tudtam már 
magamnak elképzelni a középiskolás években. Szüleim pe-
dagógusok voltak, akkoriban a tanároknak nem volt aján-
lott a vallásosság, a vallásos élet, ezért nem is gyakorolták 
a hitüket, én mégis éreztem a Jóisten hívását. Az érettségi 
után Konkoly püspök úrnál kértem felvételemet a szeminá-
riumba. 

Melyek a legnagyobb kihívások a lelkipásztori életében?
Egyrészt az ember sok mindent egyedül kell, hogy csinál-

jon. Papként egy személyben több feladatot kell tudni ellát-
ni, emellett pedig a paphiány is érezteti hatását úgy a hí-
vők, mint a lelkipásztorok körében. A felgyorsult világgal 
nekünk is nehéz lépést tartani, így a gyakorlati oldalon is 
vannak változások: ma mindenki siet, rohan, ettől nem le-
het függetlenedni, ehhez alkalmazkodnia kell a lelkipász-

tornak is. Kihívás maga a jelenlegi történelmi helyzet, az 
Egyház léte Európában és nem utolsó sorban a felszínes-
ség is nagy kihívás elé állít mindnyájunkat: nem evezünk 
a mélyre, hanem elúszunk a felszínen az élet minden terü-
letén. Nem tudunk elmélyülni a hittitkokban, emellett az 
életünk során felmerülő kérdésekben, valamint az emberi 
kapcsolatainkban sem. 

Már jó ideje megfogalmazódott bennem egy nagyon fon-
tos szempont a papi életemben, mégpedig, hogy nem ne-
kem kell dolgozni, hanem hagynom kell, hogy az Úristen 
dolgozzon bennem és általam, mert az lesz mindig a leg-
jobb: engedni, hagyni, hogy az Isten irányítson. Én magam 
nem tudtam volna ennyi közösséget létrehozni a plébáni-
án, csak ő tudta az embereket összekovácsolni.

Ha már a közösségeket említette, mit kell tudnunk az 
egervári plébániáról?

A plébániánk a Vasvári Esperesi Kerülethez tartozik és 
Alexandriai Szent Katalin nevét viseli, Egervár településhez
pedig a vasboldogasszonyi, a gősfai, a lakhegyi, a nagypáli 
és a zalaszentlőrinci filiák tartoznak. Egerváron a templom 
a falu közepén, természetes eredetű kis homokdombon ta-
lálható, először 1342-ben említik írott forrásaink. Ezt a temp-
lomot Szűz Mária tiszteletére szentelték, körülötte temető 
is volt. A templom építése Egervári László nevéhez fűző-
dik, aki Egervárt választotta birtokai központjául. Méretei, 
tömegformálása is mutatja, hogy nem egyszerű plébánia-
templomnak épült. Hosszúsága 40,55 méter, melyből a hajó 
22,9, a szentély 17,65 méter. A hajó szélessége 12,4, a szenté-
lyé 10,6 méter. Érdekesség, hogy a templom északi falához 
csatlakozott egykor a kolostor épülete, mely 1554-ig műkö-
dött folyamatosan, majd a XVI. század végén elpusztult.
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Melyek a legfontosabb feladatok a plébánián?
A legfontosabb, hogy a holt kövek helyett az élőre kell 

koncentrálni: az emberek lelkileg éhesek. Beszélni és be-
szélni, majd újra és újra beszélni kell arról, hogy mi a hit 
tartalma, lényege. Büszke vagyok rá, hogy több felnőtt cso-
port működik a plébánián. Van két felnőtt katekéta közös-
ség, egy házas és egy ifi csoport, egy bérmálási felkészítő a 
nyolc osztályon túl. Úgy jellemezném a plébániánkat, hogy 
egy családias egyház egyházias családokból. A sürgető lel-
ki feladatok mellett meg kell említenem a tatarozási mun-
kálatokat, amelyek szükségesek a közeljövőben. Három 
templomban különösen is sürgető a felújítás: az egervári, a 
vasboldogasszonyi, illetve a zalaszentlőrinci templomban. 
Jelenleg várjuk a pályázati elbírálásokat.

A gősfai templomot Szent Márton püspök tiszteletére 
szentelték fel. Mennyire él a Savariában született szent 
tisztelete az itt élőkben?

A gősfai közösség kicsinek mondható, háromszáz fős kö-
zösség, ahol természetesen ismerik Szent Márton alakját, és 
egy nagyon szép fából készült szobrot is elhelyeztek a tele-
pülés egyik közterén. Tavaly áldottuk meg, érdemes meg-
tekinteni, ha valakinek erre visz az útja. Egyébként a falu 
főutcáját is Szent Mártonról nevezték el. A plébánián ez a 
jubileumi év alkalmat ad arra, hogy a hívők jobban meg-
ismerjék a Szombathelyi Egyházmegye szentjének tetteit.

Mit tanulhatunk Szent Mártontól? Miért lehet aktuális 
az alakja a 21. századi ember számára?

Két szót emelnék ki: az egyik az evangélium, a másik 
pedig maga Krisztus. Fontos, hogy mindig a lényegre fi-
gyeljünk, ahogy azt Szent Márton is tette. Az evangélium 
középpontjában áll Krisztus, a megváltás, Isten országa és 
a húsvét. Ennél fontosabb nincs. Ezt kellene mindnyájunk-
nak szem előtt tartanunk. Szent Mártonnak ez sikerült.

Szerencsés vagyok, hiszen többször volt alkalmam hall-
gatni az atya szentbeszédeit. Rendkívül egyszerűen megfo-
galmazott, ugyanakkor tartalmilag koncentrált prédiká-
ciókat tart. Nem tud az ember nem odafigyelni arra, amit 
Gábor atya átad ezekben a percekben. Mi a legfontosabb 
az Ön számára egy-egy szentbeszéd alkalmával?

Én hiszem és vallom, hogy a legmagasabb fokú teológiai 
beszéd az a szentbeszéd maga, a prédikáció. Én ezt élem. 
Mindig a lényeg felől próbálom megközelíteni a dolgokat 
a szentbeszédben, hiszen a liturgiában is ez a fontos: a lé-
nyeg, Jézus Krisztus húsvéti áldozata, az ő órája, amelyre 
emlékezünk és ünnepeljük. Úgy gondolom, hogy egy gon-
dolat az adott szentírási szakaszokhoz, azok lényegi üze-
netéhez több, mint pár oda nem illő vagy a lényegtől távol 
álló erkölcsi példázat „csatolása”. Nekünk a misztérium, a 
titok körüljárása a fontos!

Bizonyára sokan tudják az atyáról, hogy nagyon szeret 
orgonálni, sőt már többeket is tanított a hangszeren ját-
szani. Van ideje még gyakorolni? 

Folyamatosan, rendszeresen játszom orgonán, ez szá-
momra valóban nagyon fontos. Az egervári templomban 
már öt koncertet tartottam, mindegyik improvizáció volt. 
Az első után a hívek maguk kérték, hogy legyen még ilyen. 
Egyébként hároméves korom óta szeretem ezt a hangszert. 
Nyitva volt a mi ablakunk és a templom ablaka, mindig át-
hallottam az orgona hangját, amely elvarázsolt már gye-
rekként. Kiss Ödön karnagy úrtól tanultam orgonálni, va-
lamint az improvizáció, a regiszterek és az orgonaépítészet 
rejtelmeiről 1987 és 1993 között. 

Azt gondolom, hogy az élőben továbbadott hit sokkal 
fontosabb a mai világban. A katekézisen van a hangsúly, 
azaz azon, hogy tudjuk és ismerjük meg a hitünket. Tegyük 
fel magunknak a kérdéseket: miben/kiben hiszünk, ho-
gyan éljünk, honnan kaphatjuk az erőt ehhez. Teréz anya 
gondolatait magaménak érzem, magamra átfordítva azt 
mondhatom, hogy a feladataim a plébánosi teendőim, de a 
hivatásom Krisztus. Az emberek éhesek erre, hogy beszél-
jek Krisztusról, még a szabadidőmben is, erre kaptam meg-
hívást.                                                                    H. Pezenhófer Brigitta                 




